AS “VIRŠI-A”

Redakcija: 01

VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Saistību atruna: Informējam, ka AS “VIRŠI-A” ir franšīzes devējs preču zīmei “VIRŠI”. Saskaņā ar
franšīzes līgumiem, atsevišķās degvielas uzpildes stacijās (turpmāk arī - DUS) komercdarbību veic
sadarbības partneri. Franšīzes ņēmēji veic savu neatkarīgu videonovērošanu franšīzes degvielas uzpildes
stacijās un ir atzīstami par atsevišķiem personas datu apstrādes pārziņiem. AS “VIRŠI-A” aicina iepazīties
ar franšīzes ņēmēju privātuma paziņojumiem, kuri attiecas uz personas datu apstrādi videonovērošanā
(sazinoties ar attiecīgo franšīzes ņēmēju). Informējam, ka ar šo personas datu apstrādes paziņojumu ir
iespējams iepazīties arī AS “VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacijās – kases zonā un degvielas uzpildes stacijās
izvietotajās videonovērošanas zīmēs.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šajā Videonovērošanas privātuma paziņojumā (turpmāk – Paziņojums) tiek sniegta informācija
fiziskām personām (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs) par to, kā personas datu apstrādes pārzinis AS “VIRŠIA” (turpmāk – Pārzinis vai VIRŠI) apstrādās Jūsu personas datus, ja Jūs apmeklēsiet VIRŠI degvielas uzpildes
stacijas un/vai akcizēto preču degvielas noliktavas “Avoti” telpas vai teritoriju (turpmāk tekstā – Noliktava).
1.2. Pārzinis ir izstrādājis šo Paziņojumu, lai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES)
Nr. 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis, par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK - Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk –
Regula, 13.panta nosacījumiem, Jums pārredzamā veidā, izskaidrotu Pārziņa veiktās darbības ar
Videonovērošanas laikā apstrādātajiem personas datiem. Pārzinis ir izstrādājis šo Paziņojumu, lai sniegtu
Jums informāciju par datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu un informētu Jūs par Jūsu tiesībām un
pienākumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi utt.
1.3. Šis Paziņojums ir attiecināms tikai uz fizisko personu datu apstrādi Pārziņa videonovērošanas
veikšanas laikā.

Paziņojumu saskaņoja:

Apstiprināts:

Drošības virsnieks Uvis Briedis
IT nodaļas vadītājs Edgars Avotiņš.
Juriste Anete Romanovska

Valdes sēdē 21.12.2021.
Valdes priekšsēdētājs Jānis Vība
Rīga. Dokumenta datums ir tā pēdējā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2. Pārzinis un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
2.1. Šajā Paziņojumā noteiktās personas datu apstrādes pārzinis ir AS “VIRŠI-A” (vienotais
reģistrācijas Nr. 40003242737), kuras kontaktinformācija saziņai ir šāda:
- juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101,
Latvija;
- e-pasta adrese: birojs@virsi.lv;
- tālrunis 80 700 070.
2.2. Par visiem personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar VIRŠU
Datu aizsardzības speciālistu šādos veidos:
- e-pasta adrese: datuaizsardziba@virsi.lv;
- pasta korespondences adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads,
LV-5101, Latvija.
Vēstuli adresējiet: AS “VIRŠI-A” Datu aizsardzības speciālistam.
2.3. Personas datu apstrādes Pārzinis nosaka, kādiem nolūkiem un kādi personas dati tiek vākti, un
kādā veidā tie tiek apstrādāti.
3. Kā jūs tiksiet informēts par jūsu personas datu apstrādi?
3.1. Lai veicinātu pārskatāmu Jūsu personas datu apstrādi, Pārzinis savā darbībā informē un
izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti.
Minētā informācija ir sniegta šajā Paziņojumā.
3.2. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Paziņojumā, kā arī lai precizētu
informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt datu subjektu atsevišķi
(piemēram, izvietojot attiecīgas videonovērošanas zīmes). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa
personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju.

4. Piemērojamie tiesību akti
4.1. Personas datu vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar:
4.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā
datu aizsardzības regula;
4.1.2. Fizisko personu datu apstrādes likumu;
4.1.3. Citiem Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem, kuri piemērojami attiecībā uz fizisko
personu datu apstrādi un aizsardzību.

5. Kas ir personas dati?
5.1. Personas dati ir jebkura informācija, kura attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku
personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt
pamatojoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru,
atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai
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raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes
faktoriem.

6. Kāds ir personas datu apstrādes nolūks (mērķis)?
6.1. Personas datu apstrāde tiek veikta ar nolūku novērst un atklāt noziedzīgu nodarījumu,
nodrošināt fizisko personu drošību un īpašuma aizsardzību, nodrošināt Pārziņa un trešo personu tiesisko
interešu aizsardzību un nodrošināt fizsiko personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības,
aizsardzību.

7. Kādus personas datus apstrādā pārzinis?
7.1. Jums nokļūstot Pārziņa juridiskās adreses teritorijā, Pārziņa degvielas uzpildes stacijas telpās vai
teritorijā vai Noliktavas teritorijā, kurās Pārzinis veic videonovērošanu, var tikt apstrādāts Jūsu videoattēls
un laiks, kad Jūs esat apmeklējis minētās vietas, kā arī informācija par Jūsu rīcību videonovērošanas zonā
un minētajās teritorijās iebraucošajiem un izbraucošajiem transportlīdzekļiem un to numuriem.
7.2. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu,
piemēram, ģērbtuvēs, tualetēs, darbinieku atpūtas zonās u.tml.
7.3. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz Pārziņa juridiskās adreses
teritorijas ieeju/izeju, degvielas uzpildes staciju sūkņiem, teritorijām, kurās atrodas Pārziņa īpašums
(šķūnītis, gaisa sūknis u.c.), degvielas uzpildes staciju ieeju/izeju, kases zonām, atsevišķām teritorijām
degvielas uzpildes stacijas tirdzniecības zālē.
Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas, lai uzraudzītu Noliktavas ieeju/izeju un
sekotu līdzi situācijai paaugstinātas bīstamības objektā - Noliktavas teritorijā, tās apkārtējā ārējā perimetrā
un degvielas produktu saņemšanas un izsniegšanas vietā.
8. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
8.1. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d), f) un c) apakšpunktu:
8.1.1. personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas
vitāli svarīgas intereses (piemēram, videonovērošana, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas
dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīta ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu, t.sk.
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanai);
8.1.2. personas datu apstrāde ir vajadzīga Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu
nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma
aizsardzību, ja tiek bojāts Pārziņa īpašums, lai nodrošinātos ar pierādījumiem strīdus gadījumos, lai sekotu
līdzi situācijai Noliktavā, tai skaitā uzraudzīt un kontrolēt, vai teritorijā neiekļūst un neatrodas personas,
kurām šajā teritorijā nav tiesības atrasties, lai kontrolētu vai Pārziņa darbinieki, apsardzes darbinieki, citi
Noliktavas apmeklētāji ievēro Noliktavas teritorijā noteikto kārtību, drošības prasības, neapdraud citas
personas vai Pārziņa intereses, kā arī uzraudzīt un kontrolēt, vai Noliktavas teritorijā nav iestājušies
apstākļi, kas rada vai var radīt kaitējumu Pārzinim, citu personu interesēm vai kaitējumu videi (piemēram,
degvielas produktu noplūdes iekārtas bojājuma gadījumā). Pārzinim ir arī leģitīma interese videoierakstus

3

izmantot kā apliecinājumu Pārziņa noteikto saistību izpildei vai, lai izmeklētu pārkāpumus vai iespējamos
pārkāpumus. Noliktavā atrodas vērtīgs Pārziņa īpašums, degvielas produktu nepareizas glabāšanas,
saņemšanas, izsniegšanas rezultātā, kā arī, neievērojot drošības prasības, Noliktavā var rasties būtiskas
negatīvas sekas (piemēram, eksplozija).
8.2. Videonovērošana Noliktavas teritorijā un tās ārējā perimetrā tiek veikta uz Regulas 6.panta
1.punkta c) apakšpunkta pamata, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, t.i. Ministru
kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 99.3 punkta
noteikumus. Pārzinim kā Noliktavas turētājam, kas veic darbības ar naftas produktiem, ir pienākums
uzstādīt videonovērošanas kameras, kas darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot Noliktavas
teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību, kā arī Noliktavas
teritorijā izvietoto degvielas produktu saņemšanas un izsniegšanas vietas pārskatāmību. Šie Ministru
kabineta noteikumi paredz Pārzinim pienākumu nepieciešamības gadījumā videoierakstus izsniegt Valsts
ieņēmumu dienestam un citām tiesībsargājošām iestādēm pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas.

9. Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?
9.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā šādus apstākļus:
9.1.1. vai personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts Latvijas Republikas un/vai Eiropas
Savienības normatīvajos aktos;
9.1.2. kādu periodu personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās
personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
9.1.3. vai nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim
saistošus pienākumus;
9.1.4. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Jūsu vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā
skaitā, dzīvību un veselību.
9.2. Pārziņa juridiskās adreses un degvielas uzpildes staciju videonovērošanas ieraksti tiks glabāti
līdz 30 dienām no videonovērošanas ieraksta veikšanas dienas. Pārziņa Noliktavas videonovērošanas
ieraksti un audita pieraksti tiks glabāti 3 mēnešus no videonovērošanas ieraksta veikšanas dienas (atbilstoši
MK 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 99.4 punktam), ja vien
attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas var palīdzēt
Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts
var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas un galīgā nolēmuma izpildes brīdim (ja Latvijas
Republikā spēkā esošie normatīvie akti nenosaka atsevišķu informācijas glabāšanas termiņu).
9.3. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.
10. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
10.1. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, saskaņā ar darba pienākumos
noteikto, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
10.2. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem un tos izmantot:
10.2.1. tiesībsargājošām iestādēm (piemēram, policijai, prokuratūrai u.tml.), tiesai vai citām
kontrolējošām vai uzraugošām valsts un pašvaldības iestādēm (piemēram, Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienests, pašvaldības policija, Datu valsts inspekcija, Valsts Darba inspekcija, Valsts ieņēmumu

4

dienests u.tml.), ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto
informāciju;
10.2.2. ja trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma
izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apsardzes pakalpojumu sniedzējam, videonovērošanas
sistēmas pakalpojuma sniedzējam, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, juridisko pakalpojumu
sniedzējam Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai, IT sistēmu uzturētāji);
10.2.3. Jums, saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;
10.2.4. Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās
pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.
10.3. Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas
ekonomiskās zonas valstīm.

11. Datu subjekta tiesības saistībā ar viņa personas datu apstrādi

11.1. Kā datu subjekts tiks informēts par viņa personas datu apstrādi?
11.1.1. Datu subjekts par šajā Paziņojumā norādīto personas datu apstrādi tiek informēts publiski,
izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:
- videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi - brīdinājuma zīmes, ar kurām personas
(apmeklētājus, darbiniekus, sadarbības partneru kontaktpersonas u.c. personas) brīdina par to, ka
attiecīgajā vietā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī
informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju;
- šis Paziņojums ir publiski pieejams Pārziņa tīmekļa vietnē www.virsi.lv un degvielas uzpildes stacijās
pie kases, kur Datu subjekts var iepazīties ar šo Paziņojumu, jautājot to pārdevējam;
- personām, kuras vēlas uzzināt vairāk par Pārziņa veikto videonovērošanas praksi, ir iespējams
saņemt detalizētāku informāciju rakstot uz kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi.
11.1.2. Regulas 14.pantā noteiktajos gadījumos persona var saņemt arī individuālu paziņojumu, ja
tā būs redzama videonovērošanas kameras fiksētajā materiālā un tās tiesības vai brīvības varētu tikt
aizskartas.
11.1.3. Pārzinis prezumē, ka videonovērošanas zonā esošās personas par videonovērošanas
sistēmas darbības principiem ir informētas (ar brīdinājuma zīmēm, ar šo Paziņojumu, kurš atrodas Pārziņa
tīmekļa vietnē www.virsi.lv un papīra formā Pārziņa juridiskajā adresē pie lietvedes, degvielas uzpildes
stacijās pie kases, Noliktavā pie apsardzes).
11.2. Tiesības piekļūt personas datiem un labot tos.
11.2.1. Saskaņā ar Regulas noteikumiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi Pārziņa rīcībā
esošajiem Datu subjekta personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par
viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju
kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti
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konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas
dati tiks glabāti, vai kritēriji, kurus izmanto minētā laikposma noteikšanai.
11.2.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai
nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
11.2.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja
persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar
nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības "tikt aizmirstam").
11.2.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde
ir nepieciešama:
- lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā,
dzīvību un veselību;
- lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās intereses;
- datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.
11.2.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu
apstrādi, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
- Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas
datu precizitāti;
- apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa
datu izmantošanas ierobežošanu;
- Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai
celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
- Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav
svarīgāki par Datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.
11.2.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar šī Paziņojuma
11.2.5.punktu, šādus personas datus (izņemot glabāšanu) apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai
tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas
personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.
11.2.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē par
to Datu subjektu.
11.2.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis
viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski. Pārzinis aicina vispirms vērsties rakstot uz e-pasta adresi:
datuaizsardziba@virsi.lv, lai rastu operatīvu risinājumu, ja Datu subjekta tiesības uz personas datu
aizsardzību ir pārkāptas.

12. Datu subjekta iesniegumu un sūdzību pieņemšana un izskatīšana
12.1. Ja Datu subjektam ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Pārziņa veikto personas datu
apstrādi, Datu subjekts var tos iesniegt Pārzinim, šādā veidā:
12.1.1. personīgi identificējot sevi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu Datu subjekts var
iesniegt iesniegumu Pārzinim šajā Paziņojumā norādītajā kontaktinformācijas adresē;

6

12.1.2. Datu subjekts var nosūtīt iesniegumu pa pastu uz Pārziņa šajā Paziņojumā norādīto
kontaktinformācijas adresi. Pārzinis saglabā tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus
informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu;
12.1.3. Datu subjekts var nosūtīt iesniegumu elektroniski uz e-pasta adresi:
datuaizsardziba@virsi.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka
Datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu. Pārzinis saglabā tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas
uzskata to par nepieciešamu. Elektroniski noformēti Datu subjekta iesniegumi nosūtāmi uz e-pasta adresi:
datuaizsardziba@virsi.lv.
12.2. Pārzinis izskatīs Datu subjekta iesniegumu un atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, ar ierakstītu
vēstuli. Pārzinis saglabā tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas
uzskata to par nepieciešamu.
12.3. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku,
vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.
12.4. Pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis pārliecinās
par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu, un rīkojas šādi:
12.4.1. ja Pārzinis var nodrošināt pieprasījumu, tad tas pēc iespējas īsākā laikā izpilda to un Datu
subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt pieprasījumā minēto informāciju vai datu kopiju;
12.4.2. ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa
informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam sniegt papildus informāciju, lai
spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, konkrēts datums vai laiks, u.tml.,
kuros Datu subjekts ir identificējams);
12.4.3. ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona
nav identificējama vai gadījumā, ja Datu subjekts ir atteicies sadarboties ar Pārzini un Pārzinis tādejādi,
nevar sagatavot attiecīgo videoierakstu izsniegšanai, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo
Paziņojumu un/vai normatīvajiem aktiem;
12.4.4. gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Datu subjekts nebūs atstājis savu
kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties ar Datu subjektu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā
sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa kontaktinformācijas norādītajā adresē. Atbildes
vēstule glabāsies Pārziņa birojā ne ilgāk kā divus mēnešus, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

13. Kādus pasākumus pārzinis īsteno, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību?
13.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai
aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas,
izpaušanas vai iznīcināšanas. Pārzinis izmanto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus
(piemēram, bet ne tikai, ikvienam darbiniekam individuāli tiek noteiktas piekļuves tiesības).
13.2. Pārzinis pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa uzdevumā apstrādā fizisko
personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) izmanto atbilstošus
drošības līdzekļus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa normatīvo aktu
prasībām.
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13.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Datu subjekta
tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, izmantojot tam pieejamo
kontaktinformāciju, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē www.virsi.lv
vai Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos, vai, citā veidā (piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus).

14. Nobeiguma noteikumi
14.1. Šis Paziņojums periodiski tiks pārskatīts. Ja šis Paziņojums tiks atjaunināts (aktualizēts) vai
grozīts, tad izmaiņas Paziņojumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā.
14.2. Šī Paziņojuma aktuālā redakcija, lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, tiks
izvietota Pārziņa tīmekļa vietnē www.virsi.lv sadaļā “privātuma paziņojumi”, papīra formā Pārziņa
juridiskajā adresē – pie Biroja administratores, degvielas uzpildes stacijās – pie kases, Noliktavā – pie Ēkas
un teritorijas apsardzes.
14.3. Šis Paziņojums stājas spēkā 2021.gada 21.decembrī.

.
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